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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 (2-2-6)  

 (Use of Computer and Information) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ความรู้เบ้ืองต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์การใช้

งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การเขียนรายงานการอ้างและการ

เขียนรายการอ้างอิง 
 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-6)  

 (Thinking for Development)   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล 

ความสมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
 

202213 โลกาภิวัตน์ 3 (3-0-6) 

 (Globalization) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ท้ัง

ด้านความเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค 

เศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัท

ข้ามชาติ การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา  ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน์ลักษณะที่

เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 
 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
 (Man and Culture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง 

ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบพหุวัฒนธรรม ความส าคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุคใหม่ 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 

 (English I) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมและในชั้น

เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ

โดยให้การฟัง การพูดเป็นความส าคัญล าดับแรก เพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

 (English II) 

วิชาบังคับก่อน: 203101 ภาษาอังกฤษ 1 

 เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการ

เรียนรู้ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์ เน้นเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง

และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ

ในนิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 

 (English III) 

 วิชาบังคับก่อน: 203102 ภาษาอังกฤษ 2 

 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ

ทักษะทางด้านภาษา โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยสื่อนานาชนิด เช่น สื่อ

สิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์ และสื่อจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 

 (English IV) 

วิชาบังคับก่อน: 203203 ภาษาอังกฤษ 3 

 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่อจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ท ากิจกรรมที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการเขียนโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก

เนื้อหาที่อ่าน  จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออ่ืน ๆ รวมทั้ง

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 (3-0-6) 

 (English V) 

วิชาบังคับก่อน: 203204 ภาษาอังกฤษ 4 

 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ

การสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานที่ท างาน การ

พูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ การโต้ตอบเอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่าวสุนทร

พจน์อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส 

 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 (Mathematics in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในปัญหาชีวิตประจ าวัน  โดยศึกษาปัญหาที่เก่ียวกับกราฟ พ้ืนที่และ
ปริมาตร ปัญหาการเงิน  เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร เช่น การหา
จุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

 

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Man and Environment) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวัตประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพ
ของมนุษย์ ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Man and Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ประวัติแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สสารและพลังงาน ความส าคัญของแหล่งพลังงานและ
วิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ า การขุดเจาะหาแก๊สและ
น้ ามัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจ าวัน เคมีกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย์ 
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
114100 กีฬาและนันทนาการ 2 (1-2-4) 
 (Sport and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา
หลักการออกก าลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ  การฝึกทักษะกีฬาพ้ืนฐานในทักษะกีฬา
เช่น กีฬาประเภททีม, กีฬาแร็กเก็ต, กีฬาทางน้ า, กีฬาลีลาศ, ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย), วิ่งเพ่ือสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย 
 

202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการของกฎหมาย ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญา
จ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง
กฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย
พ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 

202291 การจัดการสมัยใหม่ 2 (2-0-4) 
 (Modern Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 องค์ประกอบ ความส าคัญและพฤติกรรมขององค์การ แนวโน้มและผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอก แนวโน้มขององค์การสมัยใหม่ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การวางแผน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การน าและภาวะผู้น า และการควบคุม 
 

202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
 (Technopreneur) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การศึกษาเก่ียวกับความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิด (Idea Grooming)
ทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนาและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ด้าน
การตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและภาษีอากร เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ
และสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน 



มคอ.2  

ก-6 

 

202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน 2 (2-0-4) 
 (Philosophy of Education and Working) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 มุมมองแบบปรัชญาที่มีต่อการศึกษาและการท างานความหมายของงานและการท างาน การท างาน
ในฐานะเป้าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษา กับการเรียนรู้งานแบบปฏิบัติจริง
การศึกษากับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การท างานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการท างาน 
 

วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 (4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท 
ทีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรด 
และเบส จลนศาสตร์เคมี 
 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส
สมบัติของของเหลวแบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด – เบส จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมี
แบบต่างๆ 
 

103101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
 (Calculus I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ลิมิต  ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์  การประยุกต์ของอนุพันธ์  ฟังก์ชันผกผัน  อินทิกรัลจ ากัดเขต  และทฤษฎีบทมูล
ฐานของแคลคูลสั 
 

103102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
 (Calculus II) 
วิชาบังคับก่อน: 103101 แคลคูลัส 1 

 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ล าดับและอนุกรมเวกเตอรแ์ละเรขาคณติ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร 



มคอ.2  

ก-7 

 

103105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
 (Calculus III) 
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2 
 การอินทิเกรตหลายชั้น  เวกเตอร์แคลคูลัส  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น  วิธีการใช้อนุกรมก าลัง 
 

105101 ฟิสิกส์ 1 4 (4-0-8) 
 (Physics I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน  การอนุรักษ์โมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน  ความ
ยืดหยุ่น  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์  การแผ่ของคลื่น  คลื่นเสียง
การไหลของของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 

105102 ฟิสิกส์ 2 4 (4-0-8) 
 (Physics II) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสและความต้านทาน  สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า  สภาพน า
ยิ่งยวด  คลื่นแสง  ท่อน าคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยน าแสงและการใช้การสื่อสารอะตอมโมเลกุล  นิวเคลียสควาร์ก 
เลปตอน  และบิกแบง 
 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพ่ือประสบการณ์ด้านการ
ทดลอง  จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือ 
    ผ่านการเรียน 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 มาแล้วและก าลังเรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ 
 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื่อง แสง อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็ก
ตริก และกัมมันตภาพรังสี 
 
 



มคอ.2  

ก-8 

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์หลักการประมวลผลข้อมูล แบบอิเล็กทรอนิกส์ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน: 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การ
เรียงล าดับและการค้นหา โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การ
ก าหนดมิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียนภาพร่างด้วย
มือเปล่า 

 

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 (4-0-8) 
  (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
  นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติงาน  ความร้อน
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่
สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นการวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
 

525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื ่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการ
เคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์
ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ 
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525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน: 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความเสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์
และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูลลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เป็นระบบคงตัวที่ไม่มีการอัดตัว การ
วิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน 
 

529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
  (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 105102 ฟิสิกส์ 2 
  ความรู้พ้ืนฐานโดยทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซี
ต่างๆ  และระบบควบคุม 
  (หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Machinery) 
วิชาบังคับก่อน: 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า  สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับจุ ดมุ่งหมาย
พิเศษเซอร์โวมอเตอร์เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบราง 
 (หมายเหตุ :ส าหรับวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ  ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (0-3-3) 
 (Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหั วข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
  (หมายเหตุ :ส าหรับวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ  ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน 1 (0-3-3) 
 (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในรายวิชา
เครื่องจักรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 (หมายเหตุ :ส าหรับวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ  ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง   แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์   สมดุล   ความเสียดทาน   หลักการงานสมมติ   เสถียรภาพ 

 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน: 530201 สถิตศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและหน่วยแรง  ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรง
เฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด  การโก่งเดาะของเสา  วงกลของมอร์และหน่วยแรง
กระท าร่วม  เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Materials ) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 สมบัติทั่วไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม แอสฟัลต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน และยาง 
สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครงสร้างมหภาคและจุลภาค 
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิ
กเบื้องต้น โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิงประกอบ และ วัสดุเซรามิก
ขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์
ในชีวิตประจ าวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ การหาน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์
พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์
คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

 

535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 
เช่น การข้ึนรูปชิ้นงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การฉีดขึ้นรูป การเป่าขึ้น
รูป การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรพ้ืนฐาน และเครื่องจักรที่มีระบบควบคุมเชิงตัวเลข เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องตัด รวมถึง
เทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่ การปรับปรุงคุณภาพผิวและการเคลือบผิว กระบวนการเชื่อมต่อวัสดุด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น การเชื่อม การใช้สลักเกลียว การใช้กาว ระบบมาตรฐานที่ใช้แพร่หลาย เช่น TIS, ANSI, JIS พ้ืนฐาน
การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการผลิต 
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535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป 1 (0-3-3) 
 (Forming and Heat Treatment Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต หรือเรียนควบคู่กับ 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุด้วยการหล่อ การตีขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป และการปรับปรุง
คุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน การวัดความแข็ง การขัดชิ้นงานเพื่อส่องกล้องขยาย 

 

535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ 1 (0-3-3) 
 (Machining and Joining Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต หรือเรียนควบคู่กับ 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการการแปรรูปและประกอบชิ้นงาน ตั้งแต่การวางแผนล าดับกระบวนการ การตัด การกลึง 
การกัด การเชื่อม การประกอบ และการตรวจสอบชิ้นงานตามแบบที่ได้รับ 

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 (2-3-7) 
 (Statistics and Numerical Methods) 
วิชาบังคับก่อน: 103105 แคลคูลัส 3 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ทฤษฎีการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์  พ้ืนฐาน
ทฤษฎีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยแก้สมการคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

 

525301 การเขียนแบบทางกล 2 (1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน: 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 การเขียนและอ่านแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม การก าหนดมิติ
พิกัดเผื่อ การเผื่อ การก าหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การเขียนแบบเฟือง
และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ลูกเบี้ยว แบบงานท่อ การเขียนภาพประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรตาม
มาตรฐาน 

 

525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Design I) 
วิชาบังคับก่อน: 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้น 
ความเครียด และการเสียรูปชิ้นงานภายใต้ภาระกรรม ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ภายใต้โหลด การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา สกรูส่งก าลัง สลักเกลียว 
โครงงานการออกแบบ 
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525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 

 (Mechanical of Machinery) 

วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 

 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่างๆ การวิเคราะห์การขจัดความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การ

สังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไก การวิเคราะห์แรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไก การถ่วงสมดุลของมวล

และมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา เฟืองและขบวนเฟือง 

 

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 

 (Industrial Automations) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์ส าหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุม

เครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ  เช่น

มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้า 

 

535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต 1 (0-3-3) 

 (Manufacturing Engineering Fundamentals) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต   ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยุทธ 

ศาสตร์ในการเรียน อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะได้ใช้ในการศึกษา การเขียนรายงาน การน าเสนองานทาง

วิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือช่วยในการศึกษา  ภาพรวมของการประกอบวิชาชีพด้าน

วิศวกรรมการผลิต ความส าคัญและพ้ืนฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของการผลิต 

 

535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม 2 (1-3-5) 

 (Industrial Work Improvement) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 พ้ืนฐานการศึกษาการเคลื่อนไหว ทั้งวิธีการวิเคราะห์การท างาน การวัดการท างาน และการปรับปรุง

กระบวนการท างาน โดยเน้นสายการผลิตแบบงานประกอบ การออกแบบพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะส าหรับ

พนักงาน การศึกษาเวลาเพ่ือวัดผลการท างาน และก าหนดเวลามาตรฐานการท างาน การวิเคราะห์แบบผัง

สถานประกอบการเบื้องต้น ทั้งแบบผังตามกระบวนการ และ แบบผังตามผลิตภัณฑ์  แนะน าแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์โดยเน้นรูปแบบการขนส่ง และโครงข่าย  
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535311 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 4 (4-0-8) 
 (Economy for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับ
วิชาชีพวิศวกรรม การเปลี่ยนค่าของเงินตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย การวิเคราะห์และ
การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การ
คิดค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใต้สภาวะความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม 

 

535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 3 (3-0-6) 
  (Integrated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมในองค์กรการผลิต องค์กรและการจัด
องค์กร การวางแผนก าลังการผลิต พ้ืนฐานการออกแบบระบบการผลิต พ้ืนฐานการเลือกท าเลที่ตั้งและการวาง
ผังโรงงาน การเคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิต  การจัดการโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิตหลัก  วิธีการผลิต
เพียงให้ทันกับเวลา (JIT) และวิธีทฤษฎีข้อจ ากัด (TOC) ทฤษฏีการผลิตแบบลีน การวัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินการผลิต 

 

535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด 1 (0-3-3) 
 (Material Testing and Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 พ้ืนฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด ความ
ดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และการคืบของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล  การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลในท่อ 
เป็นต้น 

 

535314 การจ าลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม 4 (4-0-8) 
 (System Modeling and Industrial Control) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักของระบบควบคุม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบต่างๆ ส่วนประกอบของระบบควบ 
คุมทางอุตสาหกรรม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและวิเคราะห์ 
ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 
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535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4 (4-0-8) 
  (Product Quality) 
วิชาบังคับก่อน: 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข หรือ 540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
  นิยามของคุณภาพพ้ืนฐานวิธีทางสถิติที่ใช้เพ่ือการออกแบบควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เช่น  ทฤษฎีการควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ทั้งแผนภูมิควบคุมตัวแปรเชิงตัวเลขและตัว
แปรเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทาง
สถิติ (SQC) ทฤษฎีและการออกแบบการชักตัวอย่าง ทฤษฏีการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ต้นทุน
คุณภาพ 

 

535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1 (0-3-3) 
 (Manufacturing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 การผลิตขั้นสูง เช่น การตัดและเชื่อมด้วยเลเซอร์ การข้ึนรูปโลหะแผ่นทั้งการพับและการลากข้ึนรูป
ลึก การทดสอบการดีดตัวกลับของการข้ึนรูปโลหะแผ่น การทดสอบแบบไม่ท าลาย การสแกนแบบสามมิติ การ
สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การสร้างโมลด์หล่อจากเรซิน การตรวจสอบขนาดชิ้นงานอย่างละเอียด 

 

535323 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1 (0-3-3) 
 (Manufacturing Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน: 535211 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิต 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรม  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือระดมสมอง  การฝึกพูดต่อหน้า 
สาธารณชน และการเขียนรายงานเชิงเทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ 

 

535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Engineering Analysis) 
วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1  
 ความส าคัญและหลักการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการ
ถ่ายเทความร้อน ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้น
ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆ
เป็นต้น หลักการของการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหา
กลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติอย่างง่าย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อน
ได้แก่ ปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไกของชิ้นส่วนงาน และ
ปัญหาทางวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมการผลิต 
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535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 ความเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
มาตรฐานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบ เพ่ือการประกอบการ
ออกแบบเพ่ือความสามารถในการผลิต กระบวนการขึ้นรูปโดยวิธีน าเนื้อวัสดุออก เครื่องจักรซีเอ็นซี การกลึง
การกัด เครื่องมือตัด และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัดของเครื่องจักร
ซีเอ็นซี เช่น M-code G-code การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับช่วยสร้างโปรแกรมควบคุมทางเดินของ
เครื่องมือตัด วิศวกรรมย้อนรอย การขึ้นรูปเร็ว การจัดการวงจรอายุผลิตภัณฑ์ 

 

535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต  2 (1-3-5) 
 (Integrated Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 การบรูณาการความรู้ ด้านกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความล้มเหลว และผลกระทบของ
กระบวนการผลิต หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนการผลิตชิ้นงาน การผลิตเชิงอุตสาหกรรมตามแบบที่
ก าหนด การเชื่อมโยงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตเป็นชิ้นงานส าเร็จ เชน่ การข้ึนรูป การแปร
รูป การอบชุบความร้อน การปรับปรุงคุณภาพผิว การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ ทั้งท่ีเป็นชิ้นงานโลหะ
โลหะแผ่น พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 

 

535336 ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม 1 (0-3-3) 
 (Precision Measurement and Control Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 535314 การจ าลองระบบและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 
 การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ  การทดสอบสมดุลของเพลา  การลดและควบคุมการสั่น การ
ควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ PID การควบคุมความเร็ว การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด การ
เปรียบวัดเครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge R&R) การทดสอบแบบเร่ง การ
ฝึกหัดใช้เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ 

 

535337 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ 3 (3-0-6) 
 (Commercial Materials and Selection) 
วิชาบังคับก่อน: 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ทบทวนคุณสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตที่มี
ผลต่อคุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุเชิงพาณิชย์ที่มีใช้งานแพร่หลาย ในอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมและสภาวะแวดล้อมใช้งานที่ท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ การสึกหรอ การ
ล้า การคืบ และการคราก เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึง
การใช้งานและต้นทุน พ้ืนฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของการเลือกวัสดุ 
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535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2 (1-3-5) 

 (Jig and Fixture Design) 

วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

   (หรือ 537306 โครงสร้างอากาศยาน) 

 พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน รูปแบบ หน้าที่และวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์

ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบที่ค านึงถึงความคุ้มค่าและ

หลักการยศาสตร์ เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตทั้งด้วยเครื่องจักรกลและมนุษย์ รวมถึงการ

ประกอบชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานด้วยการ

ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง 

 

535414 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 1 (0-3-3) 

 (Industrial Automation Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน: 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม หรือเรียนควบคู่กัน 

 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบลอจิก ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ที่ใช้

ในอุตสาหกรรม การควบคุมมอเตอร์ สายพานล าเลียง ระบบควบคุมการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 

(CIM) ระบบแขนกล ระบบการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพ 

  
535415 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ 2 (1-3-5) 
 (Geometric Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 หลักการพื้นฐาน และมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ ในการควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุม
คุณสมบัติพ้ืนผิว การควบคุมขนาด การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการประกอบ
ชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม 

 

535607 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 1 (0-3-3) 

 (Graduate Seminar I) 

เงื่อนไข:  ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนี้ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม

การผลิตรวมทั้งการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ 

 

 
 



มคอ.2  

ก-17 

 

กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
525302 การวัดและเครื่องมือวัด 3 (3-0-9) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ  คุณสมบัติของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการ
วัดและการปรับเทียบ  การใช้สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  เครื่องมือวัด
เชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด  ความเร่ง  วัดแรง  วัดความดัน  อัตราการไหล  อุณหภูมิ 
 

525307 การสั่นทางกล  4 (4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ระบบที่มีความอิสระอันดับ 1 การสั่นโดยการหมุน การเคลื่อนที่แบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ
รูปแบบต่างๆ การสั่นแบบหน่วง  การสั่นพ้อง ระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  การ
ตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบต่อเนื่อง การหาความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น  วิธีการลดและควบคุม
การสั่นแบบต่าง ๆ 

 

525308 การถ่ายเทความร้อน 4 (4-0-8) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อนในวัสดุเนื้ อสม่ าเสมอและเนื้อไม่
สม่ าเสมอการพาความร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับผลกระทบ
ของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน  การแผ่รังสีความ
ร้อน  การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพ่ิมอัตราการถ่ายเท
ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น 

 

525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 4 (4-0-8) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน: 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  เช่น  แบริงและการหล่อลื่น เฟืองฟันตรง เฟืองพันเฉียง เฟือง
ดอกจอก เฟืองตัวหนอน สปริง  การวิเคราะห์รอยต่อด้วยการเชื่อม  เบรกและคลัทช์ อุปกรณ์เครื่องจักรกล
อ่ืนๆ เช่น สายพาน โซ่ ซีลและซีลทางกล รหัสและมาตรฐานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
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525451 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม 1 (0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  ฟังก์ชันและค าสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูป
พ้ืนฐานในสองและสามมิต ิ การเขียนแบบโดยการวางหลายชั้น  การประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกล  การเขียนแบบไฟฟ้า 
 

525452 โปรแกรมแมทแลบส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
 (MATLAB for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนะน าการใช้โปรแกรมแมทแลบเบื้องต้น  การด าเนินการแมทริกซ์  ฟังก์ชันของแมทแลบการ
เขียนเอ็มไฟล์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกล  การประมาณค่า
ช่วงและการปรับเส้นโค้ง  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  ภาพกราฟฟิกส์  คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์  การ
เขียนโปรแกรมท่ีติดต่อกับผู้ใช้โดยกราฟฟิกส์ด้วยแมทแลบ  กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว 2 (1-3-5) 
 (Measurement and Control with LabVIEW) 
วิชาบังคับก่อน: 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
 แนะน าการใช้โปรแกรมแลปวิว  การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยแลปวิว การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ที่ท างานด้วยแลปวิว  การใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์  การน าข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์   
พ้ืนฐานการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  การปรุงแต่งสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล การแสดงผลการวัดและ
ควบคุมด้วยแลปวิว 
 

525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน: 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 เกี่ยวกับวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดหนึ่ง  สองมิติ และสามมิติ ทฤษฎีและ
การประประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหาในเรื่องความเค้น ความเครียด การถ่ายเทความร้อนและ
กลศาสตร์ของไหลแบบต่อเนื่อง 
 
525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื้องต้น 2 (1-3-5) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ปรัชญาของการค านวณพลศาสตร์ของไหล สมการศักย์ สมการความร้อน สมการคลื่น และสมการ
ของเบอร์เกอร์ ทบทวนสมการนาเวียร์-สโตกส์และสมการชั้นชิดผิว ขั้นตอนวิธีส าหรับแก้สมการศักย์ สมการ
ความร้อน สมการคลื่น สมการเบอร์เกอร์ สมการนาเวียร์-สโตกส์ และสมการชั้นชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้ง
และแบบคลุมเคลือ ความแม่น เสถียรภาพและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการค านวณด้วยขั้นตอนวิธีเชิง
ตัวเลขแบบต่างๆ เงื่อนไขขอบส าหรับปัญหาเอลลิปติก พาราโบลิก และไฮเปอร์โบลิก การพัฒนารหัสโปรแกรม
ส าหรับแก้ปัญหาอย่างง่าย การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแก้ปัญหาการไหลที่ซับซ้อนหลายมิติ 
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535440 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering I) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต  
 
535441 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  (Advanced Topics in Manufacturing Engineering II) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
 
535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  (Special Problem in Manufacturing Engineering I) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้ที่
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  (Special Problem in Manufacturing Engineering II) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้ที่
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535444 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  (Manufacturing Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องส าเร็จ
ภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535445 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  (Manufacturing Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องส าเร็จ
ภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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535450 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 4 (4-0-8) 
  (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วยสื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ 
ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยีหัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีการผลิตด้วยกระบวนการฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้อง
สะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้สารกึ่งตัวน า  แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดู
งานโรงงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
 
535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ 4 (4-0-8) 
  (Product Development and Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การพัฒนาแนวคิด เรื่ องผลิตภัณฑ์ ให้ เป็นผลิตภัณฑ์จริ งที่ ดึ งดู ด ใจลู กค้ า  วิ ชาจะเน้นที่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจนกระทั่งถึง
การน าส่ง การพิจารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต ศึกษาเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
ให้ได้อย่างรวดเร็ว 
 
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต 4 (4-0-8) 
  (Product System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน: 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 
 การวิเคราะห์และการควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์และควบคุมวัสดุคง
คลัง การจัดตารางการผลิต  วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) การวิเคราะห์และบริหารโครงการ การ
ควบคุมตารางการผลิตโดยใช้วิธี PERT และ CPM  
 
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน 4 (4-0-8) 
  (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน การบริหารและนโยบายด้านความปลอดภัย  ต้นทุน
ของการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ  การป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร กฎหมายความ
ปลอดภัยในการท างาน ทั้งกฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงาน มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย 
พ้ืนฐานอาชีวอนามัยในโรงงาน หลักพ้ืนฐานในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  
 
535454 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 4 (4-0-8) 
  (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดการบ ารุงรักษาแบบต่างๆ การบ ารุงรักษาเมื่อเสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งแบบ
ตามเวลาและตามสภาพชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการเสื่อมสภาพ  หลักการ
จัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์  การวางแผนและควบคุมกิจกรรม
บ ารุงรักษา ความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและ
ความเสียหายทางสถิติ การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา  แนวคิดและเทคโนโลยีการ
บ ารุงรักษาสมัยใหม ่
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535455 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 4 (4-0-8) 
  (Automated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน: 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 การท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เพ่ือการขนถ่ายและการล าเลียง เช่น ระบบสายพานล าเลียง 
แขนกล  อุปกรณ์จัดเก็บ ทฤษฎีการท างานของแขนกลทาง Kinematics, static, dynamics และการควบคุม
แขนกล การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของแขนกล การเชื่อมต่อระบบแขนกลเข้ากับหน่วยย่อยของการ
ท างานของระบบผลิต 
 
535456 พื้นฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 4 (4-0-8) 
  (Introduction to Reliability Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
 ทบทวนความรู้ทางสถิติ ความน่าจะเป็น ข้อมูลและการแจกแจงแบบต่างๆ ความน่าเชื่อถือกับวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ทฤษฏีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการพังเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ความน่าเชื่อถือกับรูปแบบงานบ ารุงรักษา ความน่าเชื่อถือกับการรับประกันสินค้า 
การทดสอบแบบเร่ง 
 
535457 สถิติส าหรับการผลิต 4 (4-0-8) 
 (Statistics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน: 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
 ทบทวนการแจกแจงข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบไวบูลล์ การแจก
แจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล การแจกแจงแบบไบโนเมียล และการแจกแจงแบบปัวซอง การวิเคราะห์ความ
ผิดพลาดและความไม่แน่นอน การลามของความไม่แน่นอน การเปรียบเทียบวัดเครื่องมือวัด การวิเคราะห์
ความสามารถในการวัดซ้ าและการท าซ้ าของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์อายุการใช้งานด้วยการทดสอบแบบเร่ง 
การออกแบบการทดลอง แนวคิดของการออกแบบเพื่อซิก-ซิกมา 
 
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 4 (4-0-8) 
 (Industrial Standards and Management Systems) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น ISO9000, ISO14000, TS16949, 
ISO18000, GMP, HACCP, TQA หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรม เช่น LEAN, 
TPM, Six-Sigma มุ่งเน้นระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึง
เทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต เช่น KAIZEN, QCC 
 
535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน 4 (4-0-8) 
 (Energy Conservation in Factory and Energy Audit) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการท างานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานใน
โรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายไอน้ าและความร้อน ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์   
กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงาน  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร รูปแบบและ
แนวทางการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม  
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535462 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
  (Machine Elements) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการพ้ืนฐานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ระบบส่งก าลังและเพลา ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเม
ติกส์ และชิ้นส่วนในระบบลมเป่าและไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการท างาน การน าไปใช้งาน และการ
ประยุกต์ รวมทั้งกล่าวถึงเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องจักรสมัยใหม่ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม 
 

535463 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 4 (4-0-8) 
  (Robotics Technology) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงเทคโนโลยีและทฤษฎีของหุ่นยนต์ ประเภทของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบแกนและ
การเปลี่ยนแกน พ้ืนฐานกลศาสตร์ของแขนหุ่นยนต์ การก าหนดพารามิเตอร์ของหุ่นยนต์ กลศาสตร์แบบตรง
และแบบผกผัน การก าหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์แบบต่างๆ 
เซนเซอร์และอุปกรณ์กระตุ้นของหุ่นยนต์ 
 
535464 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 1 (0-3-3) 
  (Robotics Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 535463 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือเรียนควบคู่กัน  
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เช่น การควบคุมหุ่นยนต์แบบต่างๆ การก าหนดเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ เซนเซอร์และอุปกรณ์กระตุ้นของหุ่นยนต์ 
 

535465 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 (Failure of Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน: 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักการเบื้องต้นของการตอบสนองของวัสดุต่อภาระทางกล พฤติกรรมและกลไกการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของวัสดุทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ความเค้นบนชิ้นส่วนทางวิศวกรรมและเกณฑ์ความเสียหายของวัสดุ 
สภาพความเค้นความเครียดที่ปลายรอยร้าวและการตอบสนองของวัสดุที่มีรอยร้าว กลศาสตร์การแตกหัก
เบื้องต้น รวมไปถึงการตอบสนองของวัสดุต่อภาระแบบวงรอบ และกรณีศึกษาประกอบเพ่ือความเข้าใจถึงการ
น าความรู้เกี่ยวกับความเสียหายในวัสดุทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ 
  
535466 กลศาสตร์ของการขึ้นรูปโลหะแผ่น   4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Sheet Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ  
 ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะแผ่น ทฤษฏีพ้ืนฐานของสภาพพลาสติกของวัสดุโลหะแผ่นใน
กระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์การดัด การดึงและการลากข้ึนรูปวัสดุโลหะแผ่นอย่างง่าย กระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุที่มีลักษณะเป็นท่อผนังบาง การศึกษาและการทดสอบวัสดุโลหะแผ่นตามมาตรฐานการทดสอบแรง
ดึงและการทดสอบด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ทางวิศวกรรม การขึ้นรูปวัสดุโลหะแผ่นด้วยกระบวนการขึ้นรูปที่ทันสมัย 
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535467 พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น   4 (4-0-8) 
 (Fundamentals of Sheet Metal Forming Die Design) 
วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ 535466 Mechanics of Sheet Metal Forming 
 พ้ืนฐานการออกแบบแม่พิมพ์และปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของแม่พิมพ์ วัสดุโลหะแผ่นและ
พฤติกรรมการเสียรูปในกระบวนการปั๊มข้ึนรูป คุณลักษณะและหลักการท างานของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น 
การสร้างและการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป เครื่องจักรในงานปั๊มขึ้นรูปโลหะและกลไกการท างาน การ
ออกแบบและท าชิ้นงานเริ่มต้นแบบต่าง ๆ ส าหรับใช้ในขั้นตอนการปั๊มขึ้นรูป กระบวนการปั๊มขึ้นรูปและการดัด
ขึ้นรูป ชิ้นงานที่ได้จากการปั๊มขึ้นรูป 
 

535468 ระบบควบคุมแบบคลาสสิกและแบบปัจจุบัน 4 (4-0-8) 
 (Classical and Modern Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน: 535314 การจ าลองระบบและการควบเชิงอุตสาหกรรม 
 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนีประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุม
แบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ หลักการ
ควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจ าลองปริภูมิสเตท ความสามารถในการควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนด
โพล-ซีโรในการควบคุมแบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับที่น้อยลง 
 
535469 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด                 4 (4-0-8) 
 (Optimization Techniques) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

ศึกษาวิธีทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการเพ่ิมผลประโยชน์ และประสิทธิภาพของระบบ ศึกษาวิธีวิเคราะห์
แนวการการปรับปรุงส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การออกแบบพลวัต
การหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด 
 

535601  สถิติขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมการผลิต        4 (4-0-12) 
 (Advanced Statistics for Manufacturing Engineering) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ตัวแปรและการแจกแจงแบบช่วงและแบบต่อเนื่อง การทดสอบสมมุติฐานส าหรับตัวอย่างชุดเดียว
และตัวอย่างสองชุด ความผิดพลาดแบบที่ 1และแบบท่ี 2 การทดสอบ Goodness-of–fit ช่วงความเชื่อมั่นการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนตกค้าง และ
การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k 
 

535602  ทฤษฎีการควบคุมในอุตสาหกรรม        4 (4-0-12) 
 (Industrial Control Theory) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ปรัชญาทฤษฎีการควบคุม เกณฑ์สมรรถนะและเสถียรภาพของระบบควบคุม การควบคุมแบบเปิด -
ปิดการควบคุมแบบล าดับ การออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่ ระบบควบคุมแบบพีไอดี ระบบควบคุม
แบบเซอร์โว ตัวสังเกตสถานะ การระบุเอกลักษณ์ของระบบ อุปกรณ์ควบคุมในอุตสาหกรรม การออกแบบให้
ทนทานและมีเสถียรภาพ กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีระบบควบคุมอุตสาหกรรม 
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535604  ระเบียบวิธีวิจัย 1            2 (1-3-6) 
 (Research Methodology I)  
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ภาพรวมของระเบียบวิธีการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัย การตั้งสมมุติฐานการ
วางแผนการด าเนินการวิจัย การออกแบบการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลจริยธรรม
ในการท าวิจัย การเตรียมพร้อมเพ่ือการน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ การฝึกฝนในหัวข้อต่าง ๆ 
 
535606  การน าเสนอทางเทคนิค               2 (1-3-6) 
 (Technical Presentation) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ภาพรวมของการน าเสนอทางเทคนิค การวางแผนเค้าโครงการน าเสนอ การน าเสนอด้วยการเขียน 
การเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอด้วยวาจา การเตรียมไฟล์น าเสนอ การฝึกฝนการน าเสนอ 

 
535607  สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1                   1 (0-3-3) 
 (Graduate Seminar I) 
เงื่อนไข:  ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนี้ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม
การผลิตรวมทั้งการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ 
 

535721 การจัดการการผลิต  4 (4-0-12) 
 (Manufacturing Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

หลักการจัดการการผลิตร่วมสมัย การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ 
การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการการผลิตกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

 
535724 วัสดุทางวิศวกรรมขั้นสูงและการใช้งาน  4 (4-0-12) 

(Advanced Engineering Materials and Applications) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

วัสดุทางวิศวกรรมขั้นสูง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติและกระบวนการผลิต เทคนิคการ
ปรับปรุงสมบัติวัสดุ การพัฒนาทางวัสดุและการใช้งาน 
 

535725 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์วัสดุ  4 (4-0-12) 
(Material Technology and Analysis) 

เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
การศึกษาด้านวิศวกรรมวัสดุ การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ หลักการเทคโนโลยีและมาตรฐานการ

ทดสอบวัสดุทั้งสมบัติเชิงกล สมบัติเชิงกายภาพ สมบัติเชิงเคมี การตรวจสอบจุลโครงสร้าง การวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคสมัยใหม ่
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535728 การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ  4 (4-0-12) 
 (Design for Manufacturing and Assembly ) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

แนวคิดการออกแบบเพ่ือการผลิตและการประกอบ พิกัดความเผื่อและคุณสัมบัติของวัสดุ การเลือก
กระบวนการผลิตและวัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ โมดูลาร์ และส่วนประกอบย่อย
กระบวนการและวิธีการประกอบ ปัจจัยในการออกแบบที่ส่งผลต่อกระบวนการประกอบ ระเบียบวิธีการ
ออกแบบเพื่อการประกอบและการประเมิน แนวคิดทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

535729 การออกแบบการทดลอง  4 (4-0-12) 
 (Design of Experiment) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การทดลองเชิงเปรียบเทียบอย่างง่าย การวิเคราห์ความแปรปรวนและการทดลองแบบปัจจัยเดียว 
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 k บล็อกและคอน
ฟาวด์การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ การ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลกับปัจจัยสุ่ม 

 

535731 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้นขั้นการประยุกต์  4 (4-0-12) 
 (Advanced Strength and Applied Stress Analysis) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

พ้ืนฐานแรง ความเค้น ความเครียดและระยะขจัด การแปลงความเค้นและความเครียด สมการสมดุล
และความสมมูล ทบทวนรูปแบบความสัมพันธ์ความเค้น ความเครียดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทฤษียืดหยุ่น
เบื้องต้น ศึกษาหัวข้อกลศาสตร์ขั้นสูง การวิเคราะห์ความเค้นด้วยเทคนิคพลังงาน ความแข็งแรงและรูปแบบ
ของการเสียหาย และข้อพิจารณาในการออกแบบ การวิเคราะห์ทดสอบความเค้น 

 

535732 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกรรมการผลิต  4 (4-0-12) 
 (Finite Element Method for Manufacturing Engineering) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ขั้นพ้ืนฐาน  การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 1 มิติ การวิเคราะห์แบบ
สถิตยศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 2 มิติ การสร้างแบบจ าลองไฟไนท์เอลิเมนต์และเทคนิคการหา
ผลเฉลย การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีทางไฟไนท์เอลิเมนต์ในสาขากลศาสตร์
ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ทางความร้อน การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง และปัญหาทาง
พลศาสตร์ 
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535733 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยข้ันสูงในการวิเคราะห์ความแข็งแรง  4 (4-0-12) 
 (Advanced  Computer Aided Engineering for Strength Analysis) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

หลักการพ้ืนฐานและขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างในทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ปัญหา ได้แก่ การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการโก่งเดาะของโครงสร้าง การวิเคราะห์
ปัญหาการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์พลศาสตร์การเคลื่อนที่กลไก การวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบรูปร่างที่
เหมาะสม และบทน าสู่การวิเคราะห์ปัญหาลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น 
 

535739 ปัญหาพิเศษด้านการออกแบบเพื่อการผลิตขั้นสูง 1  4 (4-0-12) 
 (Special Problems in Advanced Design for Manufacturing I) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาปัญหาพิเศษในงานการออกแบบเพ่ือการผลิตขั้นสูง ซึ่งเก่ียวกับการทดลอง กรณีศึกษาหรือ
ปัญหาพิเศษซึ่งใช้แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 
 

535751 การมองเห็นของเครื่องจักรส าหรับกระบวนการผลิต  4 (4-0-12) 
 (Machine Vision for Manufacturing System) 
เงื่อนไข:  ได้รับความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

พ้ืนฐานของภาพดิจิตอล การเก็บภาพประเภทต่าง ๆ การประมวลภาพ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ 
การเชื่อมต่อระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องจักร การออกแบบระบบการควบคุมอัตโมมัติเข้า
กับการมองเห็นของเครื่องจักร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการมองเห็นของเครื่องจักร 
 

535752 การวิเคราะห์เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิต  4 (4-0-12) 
 (Automated Manufacturing System Analysis) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาการท างานของสายการผลิตแบบต่าง ๆ เครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบ
เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ก าลังคนที่ใช้ในสายการผลิตอัตโนมัติ การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ การหาจุดดีที่สุดในการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 
535756 โปรแกรม LabVIEW ส าหรับระบบอัตโนมัติ  4 (4-0-12) 
 (LabVIEW for Automation Systems) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

บทน าเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีพื้นฐานของการท างานแบบอัตโนมัติ การควบคุมการท างาน
โดยการใช้โปรแกรม LabVIEW พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม LabVIEW ทฤษฎีการเก็บหรือเรียกข้อมูลการแปลง
ข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล หรืออิจิทัลเป็นอนาล็อค ศึกษาระบบการท างานของเซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม
และการใช้โปรแกรม LabVIEW ในการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ 

 
 



มคอ.2  

ก-27 

 

535757 ความรู้เบื้องต้นด้านหุ่นยนต์  4 (4-0-12) 
 (Introduction to Robotics) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์แบบต่าง ๆ รวมถึงหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ การ
ย้ายพิกัดและแกน กลศาสตร์ตรงและกลศาสตร์ย้อนกลับของแขนหุ่นยนต์ การสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
แขนหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมจ าลองการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ งานวิจัยสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ การ
ท าโครงงาน 

 

535771 ปัญหาพิเศษด้านเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง 1  4 (4-0-12) 
 (Special Problems in Advanced Automation System I) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาปัญหาพิเศษในงานด้านเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งเกี่ยวกับการทดลอง กรณีศึกษาหรือ
ปัญหาพิเศษซึ่งใช้แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 
 
535784 การหาค่าที่เหมาะที่สุด                  4 (4-0-12) 
 (Optimization) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ศึกษาวิธีทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการเพ่ิมผลประโยชน์ และประสิทธิภาพของระบบ ศึกษาวิธีวิเคราะห์
แนวการการปรับปรุงส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การออกแบบพลวัต
การหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด 

 

536201 วิศวกรรมยานยนต์  4 (4-0-8) 
  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักการพ้ืนฐานของยานยนต์และการท างานของส่วนประกอบต่างๆ เบื้องต้นระบบกันสะเทือน
ระบบห้ามล้อ  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่ง
ก าลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์  ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยาน
ยนต์ 
 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
535490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ
วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ 
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535491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
 
535492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน: 535491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
 
535493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน: 535492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
 
535494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต 9 หน่วยกิต 
 (Manufacturing Engineering Study Project) 
เงื่อนไข: ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมการผลิต โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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General Education Courses 
General Education Core Courses 
202107 Use of Computer and Information 3 (2-2-6) 
Prerequisite: None 
 Introduction to computer and computer organization, operating systems and utility 
programs, application software, computer network systems and internet, computer system 
security and related legal issues, information and organization systems, information services 
for searching, report writing, citations and reference writing 
 

202211 Thinking for Development 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
 Process of logical-analytical thinking, deductive and inductive logic for argument 
analysis, soundness of argument, conceptions in sufficiency economics for sustainable 
development, religions and ethics for development in quality of living 
 
202213 Globalization 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
 Comparative Studies on international relations both before and after the advent of 
globalization in terms of state/country status, international laws, international organizations 
both at the regional and global levels, international economics under the influence of 
powerful countries, emerging economic countries and multinational enterprises, 
development and its impact, civil society and globalization trends, as well as changing trends 
towards globalization in the 21st century 
 
202212 Man and Culture              3(3-0-6) 
Prerequisite: None 

Social and cultural body of knowledge, evolution of arts and civilization and their 
social phenomena, being human and human community in a system of plural cultures, 
significance of arts/culture and wisdom for new generations 

 
English Courses 
203101 English I 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
 Developing students’ ability for effective communication in social and academic 
settings, course content reflecting students’ interests using integrated skills with primary 
emphasis on listening and speaking, improving communication and language learning strategies, 
and introducing autonomous learning using various resources 
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203102 English II 3 (3-0-6) 
Prerequisite: 203101 English I 
 Enhancing students’ proficiency in social communication, developing students’ 
ability to accomplish learning tasks, using integrated skills and task-based learning with 
emphasis on contemporary themes and current issues, reading semi-academic texts from a 
variety of authentic sources such as newspapers, magazines and online resources 
 

203203 English III 3 (3-0-6) 
Prerequisite: 203102 English II 
 Course content dealing with science and technology for effective communication in 
an academic field of study, text-based activities involving integrated language skills with an 
emphasis on reading, exposure to both authentic and semi-authentic materials from both 
printed and audiovisual materials, as well as online resources 
 

203204 English IV 3 (3-0-6) 
Prerequisite: 203203 English III 
 Further enhancement of student’s language learning skills and ability in science and 
technology content developed from English III; exposure to authentic language in science 
and technology from both printed and audiovisual materials, as well as on-line resources; 
focus on text-based tasks involving integrated skills with the emphasis on writing 
 

203305 English V 3 (3-0-6) 
Prerequisite: 203204 English IV 
 English needed for employment preparation, effective communication skills in the 
workplace, and career advancement, covering topics such as job search, resumes, 
employment letters and documents, job interviews, academic applications, some essential 
correspondence, reports, meetings, discussion, and short informal occasional speeches 
 

General Mathematics and Social Science Courses 
103113 Mathematics in Daily Life 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
 Applications of basic mathematics in daily life problems such as problems related to 
graphs,  area  and volume,  financial problems such as computing interests, annuities and 
taxes, resource allocation problems such as break-even point,  finding the  optimal value by 
graph and the simplex method, and other problems of interest. 
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104113 Man and Environment 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
 Evolution of man, human populations and dynamics, physical and biological 
environments of human  populations, present and  future design for survival, natural 
resources and conservation, environmental problems, environmental planning and 
management, human resource management, ecotourism for sustainable development 
 
105113 Man and Technology 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
 History, concepts and principles of physical science, energy and matter, importance 
of energy resources and energy crisis, atom, nuclear and nanotechnology, water 
management, gas and oil drilling, air pollution, satellite communication, geo-informatics and 
development,  chemistry in everyday life, chemistry and advancement of science, impacts of 
science and technology  on environment, economics, society and future of mankind 
 
General Education Elective Courses 
114100 Sport and Recreation 2 (1-2-4) 
Prerequisite: None 
 Introduction and definition of sport and recreation, rules, culture social sports, 
principle for exercise, leadership of sport and recreation, skill of sports e.g. team sports, 
racket sports, aquatic sports, dance sports, Muay Thai, Jogging and Physical  Fitness 
 
202241 Law in Daily Life 2 (2-0-4) 
Prerequisite: None 
 Basic principle of law, hierachy of law, population registry law, useful law in daily life 
e.g.  law concerning person, property, legal act and contract, loan agreement, service 
contract, made-to-order contract, contract of sale, property rental contract, hire-purchase 
contract, suretyship agreement, mortgage contract, basic law of family and inheritance, 
consumer protection law, and basic law of intellectual property 
 
202291 Modern Management 2 (2-0-4) 
Prerequisite: None 
 Components, importance and behavior of organization, external environment trends 
and effects, trends of modern organizations, process of organizational management for 
effectiveness and efficiency, planning, problem solving and decision making, organizing, leading, 
leadership and control 
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202292 Technopreneur 2 (2-0-4) 
Prerequisite: None 
 The study of  entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility 
studies of  projects  including simple business plan development e.g., business idea grooming 
for concept/ product value creation, research and development of  product for 
commercialization, marketing analysis, organization analysis and management, production 
analysis, financial and tax analysis, business start-up and the development of technopreneur 
for sustainable growth 

 

202354 Philosophy of Education and Working 2 (2-0-4) 
Prerequisite: None 
 Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and working, 
working as the end of education, the nature of study in educational institutions and  work-
learning from actual performance, education and further opportunity in occupation, working 
and well-being, working ethics 
 

MAJOR COURSES 
Science and Mathematics Foundation Courses 
102111 Fundamental Chemistry I 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None  
 Atomic theory and electronic structure of atoms, periodic properties of atoms, 
representative elements and transition metals, chemical bonding, stoichiometry, gases, 
liquids, solids, chemical equilibrium, general properties of acids and bases, chemical kinetics. 
 

102112 Fundamental Chemistry Laboratory I 1 (0-3-0) 
Prerequisite: 102111 Fundamental Chemistry I or taken concurrently  
 Experimental  works  in  the  laboratory  which  include  the  basic  techniques    in 
experimental chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical 
equilibrium, acid - base titrations, chemical kinetics and various types of  chemical  reactions. 
 

103101 Calculus I 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
 Limits, continuity, the derivative, applications of the derivative, inverse functions, the 
definite integral and the fundamental theorem of calculus. 
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103102 Calculus II 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 103101 Calculus I 
 Techniques of integration (of functions of a single variable), numerical integration, 
sequences and series, vectors and geometry, vector valued functions, functions of several 
variables. 
 
103105 Calculus III 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 103102 Calculus II 
 Multiple integration, vector calculus, first order ordinary differential equations, 
second order linear ordinary differential equations, power series method. 
 
105101 Physics I 4 (4-0-8) 
Prerequisites: None  
 Linear motion, circular motion, conservations of momentum, angular momentum, 
and energy, elasticity, simple harmonic motion, damped oscillation and resonance, wave 
propagation, sound wave, fluid dynamics, heat and thermodynamics, kinetic theory of gases
   
105102 Physics II 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 105101 Physics I 
 Electric field and potential, electrical current and resistance, magnetic field and 
induction, superconductivity, light wave, waveguide for microwave, optical fiber and fiber-
optic communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and the big-bang theory   
 
105191 Physics Laboratory I 1 (0-3-0) 
Prerequisites: 105101 Physics I or enrolling with 105101 Physics I 
 Experiments in physics which relate to topics in Physics I To gain experience in 
experimental physics, students must perform 8 experiments in topics of mechanics, wave 
and fluid dynamics. 
 
105192 Physics Laboratory II 1 (0-3-0) 
Prerequisites: 105191 Physics Laboratory I AND 105102 Physics II or  
 105191 Physics Laboratory I AND enrolling with 105102 Physics II 
 Experiments in physics which relate to topics in Physics II. To gain experience in 
experimental physics, students must perform experiments in topics of optics, electronic 
circuits, photoelectric effect, and radioactivity.  
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Basic Engineering Courses 
523101 Computer Programming I 2 (1-2-4) 
Prerequisite: None 
 Computer concepts and components, hardware and software interaction, Electronic 
Data Processing (EDP) concepts, program design and development methodology, 
Programming with C language, variable type declaration, expressions, control statements, 
programming practice 
 

523201 Computer Programming II 2 (1-2-4) 
Prerequisite: 523101 Computer Programming I 
 Programming with C language, function and parameter passing, array, pointer, sorting 
and searching, data structure, data file 
 

525101 Engineering Graphics I 2 (1-3-5) 

Prerequisite: None 

  Practice to lettering, line and plane, geometric applications. Reading and drawing on 

orthographic projection, fundamental of dimensioning and tolerance, section view, standards 

and symbols. Practice to sketch by free-hand.  
 

525202 Thermodynamics I 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 105101 Physics I 
 Basic concepts. Thermodynamic properties, temperature, work and heat. First law.  
Second law, irreversibilities and entropy. Availability.Tables and charts of properties.  
Analyses of thermodynamic processes and cycles.  Vapor and gas power cycles. 

 
525203 Engineering Dynamics 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 530201 Engineering Statics 
 Basic concept of engineering dynamics, Newton’s law of motion, kinematics of 
particles, kinetics of particles:  equation of motion, work and energy, impulse and 
momentum, kinematics of rigid bodies in plane motion, kinetics of rigid body in plane 
motion.  
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525204 Fluid Mechanics I 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 103105 Calculus III  
 Properties of fluids, fluid statics, buoyancy and stability, integral and differential 
governing equations, Bernoulli’s equation, analysis of various steady incompressible flows, 
dimensional analysis and similitude, flows in ducts, flows in open channels, flow 
measurements, pumps and turbines.  
 

529292 Electrical Engineering  4 (4-0-8) 
Prerequisite: 105102 Physics II 
  General principles of electrical engineering: DC and AC circuits, magnetic circuits and 
transformers, electrical machines, electronics devices and circuits, logic gates and digital ICs, control 
systems.  
 (Remark: For engineering students except EE, ) 

 
529293 Fundamental of Electrical Machinery 3 (3-0-6) 
Prerequisite: 529292 Electrical Engineering  
  Fundamental of electrical machines performance of electrical machines, electrical 
machines for special purpose, servo motors, electrical machines for vehicle, electrical 
machines for railway system 
 (Remark: For engineering students except EE, ) 
 

529294 Electrical Engineering Laboratory  1 (0-3-3) 
Prerequisite: 529292 Electrical Engineering  
  Experimental works on electric circuits and electrical machines to theoretically reinforce the 
topics in Electrical Engineering I  
 (Remark: For engineering students except EE,.)  

  
529295 Fundamental of Electrical Machinery Laboratory 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 529293 Fundamental of Electrical Machinery 
 Experimental works on electrical machines to theoretically reinforce the topics in 
Fundamental of Electrical Machinery  
 (Remark: For engineering students except EE,.) 
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530201 Engineering Statics 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 105101 Physics I 

 Force systems, Resultant forces and moments, Equilibrium, Friction, Virtual work, 
Stability. 

 
530211 Mechanics of Materials  I  4 (4-0-8) 
Prerequisite: 530201 Engineering Statics 
  Forces and stresses, Stress-strain relations, Stresses in beams, Shear diagram and 
moment diagram, Deflection of beams, Torsion, Buckling of columns, Mohr’s circle and 
combined stresses, Failure criteria. 
 
531101 Engineering Materials 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
  General properties of engineering materials, e.g., metals and alloys, asphalt, wood, 
concrete, plastic, resin and rubber; Mechanical properties and mechanical testing; Phase 
diagrams and their interpretations; Macro and microstructures; Metal processing; Heat 
treatment of metals; Corrosion in metals and preventions; Introduction to ceramics; Structure 
of ceramics; Engineering ceramic, e.g., glass, cement, advanced ceramics and ceramic 
composite materials; Ceramic processing; General properties and applications; Polymers in 
daily life, Monomers and polymers; Molecular weights of polymers; Polymer synthesis; 
Physical properties of polymers; Polymer processing; Polymer blends, polymer composites 
and their engineering applications. 

 
535221 Fundamental of Manufacturing Processes 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None 
  Theory and concept in forming processes for metal, ceramics, polymers and 
composite materials such as casting, hot forming, cold forming, powder forming, injection 
and blowing;  Theory and concept in material property improvement by heat treatment 
processes; Theory and concept in machining processes by tool, basic machine and numerical 
controlled machine such as lathe machine, milling machine, cutting machine including new 
technology for machining process, surface treatment and coating;  Theory and concept in 
joining processes such as welding, threading and adhesive; Widely used standard system such 
as TIS, ANSI, JIS; Fundamental of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) of manufacturing 
processes. 
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535222 Forming and Heat Treatment Processes Laboratory 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 535221 Fundamental of Manufacturing Processes or enrolling with 
    535221 Fundamental of Manufacturing Processes 
  Practice in casting, forging, injection and blowing processes; Practice in material 
property improvement by heat treatment processes, hardness measurement, work piece 
polishing for microscope 
 
535231 Machining and Joining Processes Laboratory 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 535221 Fundamental of Manufacturing Processes or enrolling with 
    535221 Fundamental of Manufacturing Processes 
   Practice in machining, and assembling work piece.  Practice in process planning such 
as cutting, lathing, milling, welding, and assembling; including work piece checking compare 
to assigned drawing. 
 
Major Engineering Courses 
525201 Statistics and Numerical Methods 3 (2-3-7) 
Prerequisite: 103105 Calculus III 
  Data presenting and analyzing, statistical distribution, sampling theory, estimation 
theory, hypothesis testing, analysis of variance, regression and correlation,  basic theories in 
numerical mathematics, use of commercial software in aiding of solving engineering 
mathematics. 
 
525301 Mechanical Drawing 2 (1-3-5) 
Prerequisite: 525101 Engineering Graphics I 
  Reading and drawing the mechanical system according to industrial standard, 
dimensioning, Limit and tolerances, surface Textures, thread and fasteners, welding, gears 
and other mechanical components: such as Cams, Piping drawing, of mechanics parts in 
standardized format. 
 
525304 Machine Design I 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 530211 Mechanics of Materials I 
  Philosophy of design, material properties, design of simple machine components, 
stress - strain and deformation in machine components under load, failure theories, design of 
machine elements under load, design of machine elements: shaft and shaft components, 
screws and fasteners, design project. 
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525305 Mechanics of Machinery 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525203 Engineering Dynamics 
  Introduction of various mechanisms; Analysis of displacement, velocity and 
acceleration; linkage synthesis, static analysis and dynamics force analysis in mechanism. 
mass balancing, of reciprocating mechanism; gear and gear trains. 
 
525401 Industrial Automations 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None 
 Study of automation system using in industrial application. Study of sensor using in 
automation system. Study of controller using in automation system such as PLC, micro 
controller. Study g actuator using in automation system such as motor, cylinder. Study of 
pneumatic, hydraulic and electrical automation system systems. 
 
535211 Manufacturing Engineering Fundamentals 1 (0-3-3) 
Prerequisite: None  
  Basic requirements in studying Manufacturing Engineering; overview of Manufacturing 
Engineering curriculum and studying strategy; equipment and tools to be used in the study; 
Engineering reports writing and presentation; Basics of computer software for aiding the 
study; Career overview of Manufacturing Engineering; Important and fundamental of Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA). 
 
535233 Industrial Work Improvement 2 (1-3-5) 
Prerequisite: None 
  Introduction to motion study; Work analytical method, work measurement and 
process improvement with emphasis on assembly line production; Workspace design for 
human use; Time study to measure work performance, determining of standard time; 
Introduction to preliminary analysis of plant layout design, product and process layouts; 
Introduction to formulation of linear programming model by placing on transportation 
problems and network model. 
 
535311 Economy for Engineer  4 (4-0-8) 
  Prerequisite: None  
  Basic principles and techniques of the engineering projects analysis in economics for 
engineering profession, the value of money change over time, interest formulas and interest 
problem solving, analysis and comparison by various methods, return on investment, analysis 
of replacement property, depreciation, break-even analysis, evaluation of engineering 
investment under risk and uncertainty, case study in engineering field. 
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535312 Integrated Manufacturing Systems  3 (3-0-6) 
Prerequisite: None  
  Overview of relation between activities and departments in manufacturing 
organization; Organization and organizing; Capacity planning; Fundamental of process design, 
location selection, plant layout design and material movement in manufacturing processes; 
Supply chain management; Aggregate planning; Theory and concept of Just-in-Time, Theory-
of-Constraint and LEAN manufacturing; Concept of Key Performance Index measurement in 
manufacturing operations. 
 
535313 Material Testing and Measurement Laboratory  1 (0-3-3) 
Prerequisites: 525202 Thermodynamics I,525204 Fluid Mechanics I and 
     530211 Mechanics of Materials I 
  Engineering fundamental laboratory; Practice in measurement tools for dimensions, 
pressure, temperature and strain; Practice in Material testing methods, tensile test, torsion 
test, shear test, fatigue test and creep test of metal; Fluid mechanic testing, flow speed 
measurement, impact of jet, flow in pipe. 
 
535314 System Modeling and Industrial Control 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525203 Engineering Dynamics  
  Principle of system modeling; mathematical models of different systems; 
components of industrial control systems; stability and performance of feedback control 
systems; analysis and design of control system in time domain and frequency domain; 
industrial control system; and implementation of industrial control systems.  
 
535321 Product Quality 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525201 Statistics and Numerical Methods or 540201 Statistics for Engineer  
 Definition of quality; Fundamental of statistical method for designing, control, 
inspection and improvement of product quality; Theory of statistical process control, variable 
and attribute control charts; Process capability analysis; Theory of statistical quality control, 
theory and design of product sampling; Design of experiment theory; Cost of quality analysis 
 
535322 Manufacturing Laboratory  1 (0-3-3) 
Prerequisite: 535221 Fundamental of Manufacturing Processes 
  Practice in advanced manufacturing method; Laser cutting and welding; Metal sheet 
forming, bending and deep drawing; Spring back of metal sheet forming; Non-destructive 
testing; 3-D scanning; Rapid prototyping; Resin molding; Precise dimension inspection 
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535323 Seminar in Manufacturing Engineering  1 (0-3-3) 
Prerequisite: 535211 Manufacturing Engineering Fundamentals   
  Presentation and discussion on the engineering related topics; Students are divided 
into groups for brain storming; practice in public speaking and technical report writing; 
Practice of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
 

535331 Computer Aided Engineering Analysis 2 (1-3-5) 
Prerequisites: 525301 Mechanical Drawing  and 525304 Machine Design I  
  Importance and concept of engineering analysis by using the computer; review of 
the mechanics of material and heat transfer; relating parameters for analyzing and designing 
the models, such as material properties, stress, strain, deformation, yield criteria, factor of 
safety, various of fixture and loading conditions, etc; concept of finite element analysis and 
its applications; applying finite element method for solving simple problems of one-
dimensional solid mechanics and heat transfer; use of commercial software for solving 
complex problems, e.g., static, heat transfer, fatigue, mechanism movement, and engineering 
problems which are relate to manufacturing engineering. 
 

535332 Computer Aided Manufacturing  2 (1-3-5) 
Prerequisite: 535221 Fundamental of Manufacturing Processes 
  CAD/CAM interface; CAD/CAM standard and data exchange; Design for assembly and 
Design for Manufacturability; Material removal process, CNC machine, Turning, Milling, Cutting 
tool and their technology; NC programming, using commercial Cam software for helping gene 
ring NC code such as M-code, G-code; Reverse engineering, Rapid prototyping, Product life 
cycle management. 
 

535333 Integrated Manufacturing Processes 2 (1-3-5) 
Prerequisite: 535221 Fundamental of Manufacturing Processes 
  Integration of manufacturing processes; Failure Mode and Effect Analysis (FMEA); 
Basic concept of cost estimating in manufacturing processes; industrial manufacturing 
according to assigned drawing; Integrated Manufacturing Processes from start to finish, such 
as forming; machining, heat treatment, surface treatment, assembling and quality inspection; 
Work pieces are made from metals, sheet, polymers, ceramics and composite materials. 
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535336 Precision Measurement and Control Laboratory 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 535314 System Modeling and Industrial Control 
  Free vibration, force vibration, shaft balance; vibration suppression and control; 
feedback control system, PID controller, speed control system; Measurement and error 
analysis; Tool calibration; Gauge Repeatability & Reproducibility; Accelerated test; Practice in 
precision measuring tools 
 
535337 Commercial Materials and Selection 3 (3-0-6) 
Prerequisite: 531101 Engineering Materials  
  Review of material properties including metals, ceramics, polymers and composites; 
Influence of manufacturing processes to material properties and structure; Properties of 
commercial materials widely used in industries; Behaviors of materials under loads and 
environmental conditions which result in degradation, wear, fatigue, creep and yield; Material 
surface improvement techniques for longer service life time; Material selection with 
consideration of application and cost; Fundamental of Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA) of material selection. 
 

535412 Jig and Fixture Design 2 (1-3-5) 
Prerequisites: 525301 Mechanical Drawing and 525304 Machine Design I   
    (or 537306 Aircraft Structure)  
  Introduction to jig and fixture design; Type, function and material of jig and fixture; 
Principles of locating, positioning and clamping; Design with consideration of economic and 
ergonomic, appropriated for manufacturing and assembling processes by machine and 
human; Applications of jig and fixture design; Practice by design and manufacturing of 
assigned work piece.  
 

535414 Industrial Automation Laboratory 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 525401 Industrial Automations or study concurrently 
  Hydraulic system, pneumatic system, programmable logic controller; Industrial 
Sensors; Motor control, conveyor control; Computer integrated manufacturing; Robot arm; 
Computer vision, image processing 
 
535415 Geometric Dimensioning and Tolerancing 2 (1-3-5) 
Prerequisites: 525301 Mechanical Drawing and 525304 Machine Design I 
  Principles and standard of determination of geometry control; surface properties 
control, size control, dimensioning of parts and tolerancing for assembly; The interpretation 
of symbols for engineering drawing standard. 
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535607 Graduate Seminar I  1 (0-3-3) 
Condition:  Consent of the School 
 Discussion and presentation on recent interested research topics related to 
manufacturing engineering with faculty members and experts 
 
Engineering Elective Courses 
525302 Measurement and Instrumentation 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None  
  Study of measurement and instrumentations, characteristic of instruments, type of 
errors, calibration technique, statistic for measurements process, signal conditioning, display 
device, Various type of mechanical Instruments such as displacement, acceleration force, 
pressure, flow and velocity, temperature. 
 

525307 Mechanical Vibration  4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525203 Engineering Dynamics 
 Single degree of freedom, torsional vibration, free vibration, general force vibration, 
damped vibration, resonance vibration, multi-degree of freedom,  continuous system, 
determation of  natural frequency, mode shape, methods and techniques to reduce and 
control vibration 
 

525308 Heat Transfer 4 (4-0-8) 
Prerequisites: 525202 Thermodynamics and 525204 Fluid Mechanics I   
  Modes of heat transfer, conduction in homogeneous and non-homogeneous 
materials, convection in integral and differential forms, free and forced convections, effects 
of turbulence on convection, correlations of dimensionless heat transfer variables, radiation, 
applications of heat transfer, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling and 
condensation. heat transfers. 
 

525309 Machine Design II 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525304 Machine Design I 
  Design of machine elements: bearing and lubrication, spur gear, helical gear, bevel 
gear, worm gear, spring, weldments analysis, brakes and clutches, other machine elements: 
belts, seal and mechanical seal, codes and standards of machine elements 
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525451 AutoCAD for Engineering 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 525101 Engineering Graphics I 
  Philosophy of computer based design, the function and command of AutoCAD, 
basics of drawing in 2D and 3D, multi-layer drawing: structural drawing, mechanical drawing, 
electrical drawing 
 
525452 MATLAB for Mechanical Engineering 1 (0-3-3) 
Prerequisite: None 
  Introduction to basic of MATLAB, Matrix operation, MATLAB functions, M-file 
programming, solution of linear equation in mechanical engineering problem, interpolation 
and curve fitting, numerical solving of differential and integration equation in mechanical 
engineering problem, solution of ordinary differential equation in mechanical engineering 
problem, simple plot, symbolic mathematics, Graphical User Interface programming using 
MATLAB and case study in mechanical engineering problem 
 

525453 Measurement and Control with LabVIEW 2 (1-3-5) 
Prerequisite: 525302 Measurement and Instrumentation 
  Introduction to LabVIEW program, programming with LabVIEW, interface of 
instruments to LabVIEW program, implement of measuring instruments with computer, data 
acquisition to computer, basic control with computer, signal conditioning of digital and 
analog signal, and display of measuring results and controlling results with LabVIEW.   
 

525457 Introduction to Finite Element Method 4 (4-0-8) 
Prerequisites: 525204 Fluid Mechanics I and 530211 Mechanics of Materials I  
 Fundamental of Finite Element Method, one two and three dimensional. Finite 
Elements, theory and application of Finite Element Method for solving the stress and strain, 
heat transfer and continuum fluid mechanics problem. 
 
525459 Introduction to Computational Fluid Dynamics 2 (1-3-5) 
Prerequisites: 525201 Statistics and Numerical Methods and 525204 Fluid Mechanics I  
  Philosophy of computational fluid dynamics; potential, heat, wave and Burger’s 
equations; review of the Navier-Stokes’ and boundary layer equations;  algorithms for solving  
potential, heat, wave, Burger’s, Navier-Stokes’  and boundary layer equations; Implicit vs. 
explicit algorithm; accuracy, stability and economy considerations in using various numerical 
algorithms; boundary conditions for elliptic, parabolic and hyperbolic problems; primitive 
code developments for solving simple equations; use of commercial software for solving 
complex, multi-dimensional flow problems.  
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535440 Advanced Topics in Manufacturing Engineering I 4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the school 
  The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 
manufacturing engineering. 
 

535441 Advanced Topics in Manufacturing Engineering II 4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the school 
  The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 
manufacturing engineering. 
 

535442 Special Problems in Manufacturing Engineering I 4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the school 
  The special study or research that has been assigned by instructor and approved by 
the head of the school, will be completed in one trimester. The reports have to be 
submitted to keep at the  school and required the oral examination. 
 

535443 Special Problems in Manufacturing Engineering II 4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the school 
  The special study or research that has been assigned by instructor and approved by 
the head of the school, will be completed in one trimester. The reports have to be 
submitted to keep at the  school and required the oral examination. 
 

535444 Manufacturing Engineering Project I 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
  Practice in interested project or problem related to manufacturing engineering field; 
The project must be completed within one trimester; A completed written report and final 
oral examination must be taken. 
 

535445 Manufacturing Engineering Project II 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
  Practice in interested project or problem related to manufacturing engineering field; 
The project must be completed within one trimester; A completed written report and final 
oral examination must be taken. 
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535450 Data Storage Technology 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
  History of data storage, Magnetics recording, Hard disk technology, Hard disk 
components, Hard disk’s recording head technology, Writing and reading processes in hard 
disk drive, Technology and processes in hard disk drive manufacturing, Thin film technology, 
Cleanroom technology, Data recording in Solid State technology, Trend of data recording 
technology in the future, Plant visit in hard disk drive manufacturing related factory 
 

535451 Product Development and Manufacturing 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None  
  Development of product concepts to real attractive product; Emphasis on 
Development processes and planning until delivery of product; Product prototyping and 
manufacturing methods possibility consideration; Study on rapid prototyping technology 
 

535452 Production System Analysis 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 535312 Integrated Manufacturing Systems  
  Analysis and control of manufacturing operations; Forecasting techniques; Inventory 
analysis and control; Scheduling; Material Requirement Planning; Project analysis and 
management, planning control using PERT and CPM method 
 

535453 Safety at Work 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None  
  Introduction to safety engineering for factory; Safety management and policy; Cost 
of accidents; Risk assessment and analysis; Investigation of accident causation; Prevention of 
accidents, personal protective equipment, machine guarding; Safety law in both regulations 
for factory and labor; Industrial safety standards; Introduction to hygiene for factory; Basic of 
environmental control. 
 

535454 Maintenance Engineering 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
  Maintenance concepts, breakdown maintenance, preventive maintenance, time-
based and condition-based maintenances, maintenance prevention; Theory and causes of 
depreciation; Establishment concept of inspection plan, lubrication plan and changing plan; 
Planning and control of maintenance activities; Safety in maintenance works; Materials and 
spare parts management; Analysis of reliability and failure statistics. Measurement and 
evaluation of maintenance KPIs; Modern concept and technology in maintenance 
engineering. 
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535455 Automated Manufacturing Systems 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525401 Industrial Automations 
  Principles of automatic machine for material transfer and moving such as conveyor 
system, robot arm, storage equipments; Theory of robot arm in term of kinematics, statics 
and dynamics; Robot programming; Interface of robot system into manufacturing system 
units 
 

535456 Introduction to Reliability Engineering 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525201 Statistics and Numerical Methods 
  Review of statistics and probability; Data and various distributions; Reliability and 
product life cycle; Concept of reliability; Theory of reliability and failure of product and 
machine; Reliability and maintenance models; Reliability and product warrantee; Accelerated 
life testing 
 

535457 Statistics for Manufacturing 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525201 Statistics and Numerical Methods 
 Review of data distributions such as normal distribution, Weibull distribution, 
exponential distribution, binomial distribution and Poison distribution; Error and uncertainty 
analysis; Propagation of uncertainty; Calibration of measurement gauge; Gauge repeatability 
and reproducibility (Gauge R&R); Life time analysis by accelerated test; Design of experiment; 
Concept of design for six sigma (DFSS). 
 

535458 Industrial Standards and Management Systems 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
 Principle and concept of industrial standards such as ISO9000, ISO14000, TS16949, 
ISO18000, GMP, HACCP, TQA; Principle and concept of industrial management system such as 
LEAN, TPM, Six-Sigma; Emphasis on modern and widely used  industrial standards and 
management systems including industrial management techniques for improvement of 
productivity and performance such as KAIZEN, QCC. 
 

535459 Energy Conservation in Factory and Energy Audit 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
 Principle and means for energy conservation of systems in factory such as 
compressed air system, air condition system, heat and steam system, motor and electrical 
system; Energy conservation guideline and case study of the systems; Energy conservation 
law and regulation for factories and buildings; Format and guideline of energy management 
reporting and documentary for factory. 
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535462 Machine Elements 4 (4-0-8) 
Prerequisite: None 
  Introduction to machine elements, Machine element in shaft and power 
transmission system, Machine elements in Hydraulics and Pneumatics system, machine 
elements in blower and cyclone system. Principle and applications of machine elements, 
Modern technology of machine elements in industries 
 
535463 Robotics Technology 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525203 Engineering Dynamics 
 Introduction to robotics technology and basic theory of robotics; type of industrial 
robot; coordinate system and coordinate transformation; kinematics of robot; D-H parameters 
of robot arms; direct and inverse kinematics; robot motion path generation control 
technology for various type of robot sensors and actuator for robots. 
 
535464 Robotics Technology Laboratory 1 (0-3-3) 
Prerequisite: 535463 Robotics Technology 
 Experimental works on industrial robots and robot arms, robot motion path 
generation control technology, sensors and actuator for robots. 
 
535465 Failure of Engineering Materials 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 530211 Mechanics of Materials I and 531101 Engineering Materials 
 Basic of material response to mechanical loads; deformation behavior and 
mechanism of engineering materials; stress analysis and failure criteria of engineering 
materials; stress state in the vicinity of crack and behavior of cracked body; material behavior 
under cyclic load; case study in failure of engineering structures. 
 
535466 Mechanics of Sheet Metal Forming  4 (4-0-8) 
Prerequisite: 535221 Fundamental of Manufacturing Processes and 
  530211 Mechanics of Materials I  
 The mechanical property of materials; the theory of engineering plasticity of sheet 
metal in forming processes; analyzing the bending, stretching and drawing methods for 
simple shapes; certain processes for forming thin-walled tubing; study of tensile test standard 
for thin sheet and engineering testing methods; sheet metal forming with modern forming 
processes. 
 
535467 Fundamentals of Sheet Metal Forming Die Design  4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525321 Mechanical Drawing  and 535466 Mechanics of Sheet Metal Forming 
 Basic die design and die-work influencing factors; sheet metal and its behavior in 
metal stamping processes; metal stamping dies and their functions; metal stamping dies 
construction and assembly; metalworking machinery, blanking, piercing, bending, forming, 
and drawing operations. 
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535468 Classical and Modern Control Systems 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 535314 System Modeling and Industrial Control 
  Classical Control Principles, Transfer Functions, Responses and Performance Indices, 
Stability of Linear Feedback Systems, Time-domain Analysis and Design, Frequency–domain 
Analysis and Design, Design and Compensation of Control Systems, Modern Control 
Principles, State–Space Models, Controllability, Observability, Closed–loop Pole–zero 
Assignment, Full–and Reduced–order Observers 
 
535469  Optimization Techniques                   4 (4-0-8) 
Prerequisite:  None 
 Study of mathematical method to increase effectiveness and efficiency of the 
system, study of method that able to analyze ways to improve components in the system, 
the studied system can be linear and non-linear system, parametric and dynamics design 
optimization 
 
535601  Advanced Statistics for Manufacturing Engineering         4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Continuous/discrete variables and distributions; Hypothesis testing for single sample 
and two samples, type I and type II errors, Goodness-of-fit test, Confident interval; Simple 
linear regression and correlation; Multiple linear regression, Residual analysis and nonlinear 
regression model; ANOVA and 2k factorial experimental design 
 
535602  Industrial Control Theory                  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Philosophy of control theory, Performance criteria and stability of control system, 
On–off control, Sequential control, Control system design in frequency domain, PID control, 
Servo system, State observer, System identification, Control equipment in industrial, 
industrial case study that rerated to control theory 
 
535604 Research Methodology I                  2 (1-3-6) 
Condition:  Consent of the School 
 Overview of research methodology; Information searching, research topic 
specification, Research assumption; Research planning, Design of experiment; Data collecting, 
Analyzing and discussion; Research ethics; Preparation for presentation in conference; 
Practicing 
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535606  Technical Presentation               2 (1-3-6) 
Condition:  Consent of the School 
 Overview of technical presentation; Presentation’s content arrangement planning; 
Written presentation, Writing of research report; Oral presentation, Presentation file 
preparation; Practicing of presentation 
 
535607  Graduate Seminar I                     1 (0-3-3) 
Condition:  Consent of the School 
 Discussion and presentation on recent interested research topics related to 
manufacturing engineering with faculty members and experts 
 

535721 Manufacturing Management  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Principles of recent manufacturing management; Strategic decision making; 
Budgeting and control; Innovations and intellectual properties management; Manufacturing 
management and product life cycle 
 

535724 Advanced Engineering Materials and Applications  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Advanced engineering materials; Relationship between materials structure, 
properties and manufacturing processes; Material property improvement techniques; Recent 
development and applications of metals, polymers, ceramics, and composites 
 
535725 Material Technology and Analysis  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Study of engineering materials; Improvement of material properties; Principle, 
technology and standard of material testing such as mechanical properties, physical 
properties, chemical properties, microstructure and modern analytical techniques 
 
535728 Design for Manufacturing and Assembly  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 

Concept of DFM/DFA; Tolerances and material properties; material and process 
selection; Concept of product tree; product family, modular and sub-assembly; Assembly 
processes and methods; Dependent factors to assembly processes and methods; DFA 
methodologies and evaluation; Alternative concepts of product design 
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535729 Design of Experiment  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Simple comparative experiment; ANOVA and single factor experiment; Factorial 
design; 2k Factorial design; Blocking and confounding; 2-Level fractional factorial design; 3-
Level factorial design; Factorial experiments with random factors 
 

535731 Advanced Strength and Applied Stress Analysis  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 

Basic concept of force, stress, strain, and displacement; Stress and Strain 
transformation, Equilibrium and Compatibility; A review of the fundamental formulations of 
stress, strain and deflection; Concepts from the theory of elasticity; Topics from advanced 
mechanics of materials. Energy techniques in stress analysis; Strength, Failure modes, and 
Design considerations; Experimental stress analysis 

 

535732 Finite Element Method for Manufacturing  Engineering  4 (4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 

Introduction to finite element method; One-dimensional problem, linear static 
analysis; Two-dimensional problems; Finite Element modeling and solution techniques; 
Three-dimensional problems; Application of finite element in solid mechanics, fluid 
mechanics, thermal analysis, structural vibration and dynamics 

 
535733 Advanced Computer Aided Engineering for Strength Analysis  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

Review basic concept of Finite Element Analysis procedure; Overview of Computer 

Aided Engineering (CAE) as a tool to facilitate computer integrated strength analysis; 

Advanced utilization of Computer Aided Engineering software packages with topics covered 

include: strength and linear buckling analysis; Structural vibration analysis; dynamic analysis 

of mechanism; Optimization design; introduction to non-linear analysis problem 

 

535739 Special Problems in Advanced Design for Manufacturing I  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

 Study of special problems in advanced design for manufacturing: case studies by 

using advanced approaches to solve the problems or experiments 
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535751 Machine Vision for Manufacturing System  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

 Introduction to Digital Images, Image Type and Image Files Type, Image Processing 

and Image Analyzing Technology, Connection between Computer Vision and Machine Vision, 

Design of Automate Machine Vision Systems, Use of Commercial Program in Machine Vision 

 

535752 Automated Manufacturing System Analysis  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

 Study of Manufacturing Systems Principle, Type of Automated Machine, Automated 

Manufacturing System Design, Analysis of Human Resource Using in Automated Manufacturing 

System, Economic Analysis, Optimum Design of Automated Manufacturing Systems 

 

535756 LabVIEW for Automation Systems  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

Introduction to automation system. Basic LabVIEW programming, Data acquisition 

theory, A/D and D/A, Measurements and control with LabVIEW, Integrated sensors, actuators 

and LabVIEW for automation systems 

 

535757 Introduction to Robotics  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

History and application of robots, robot configurations including mobile robots, 

spatial descriptions and transformations, forward and inverse manipulator kinematics, task 

and trajectory planning, simulation and off-line programming, advanced topics in robotic 

research, individual project 

 

535771 Special Problems in Advanced Automation System I  4 (4-0-12) 

Condition:  Consent of the School 

Study of special problems in advanced automation system: case studies by using 

advanced approaches to solve the problems or experiments 
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535784   Optimization                    4(4-0-12) 
Condition:  Consent of the School 
 Study of mathematical method to increase effectiveness and efficiency of the 
system, study of method that able to analyze ways to improve components in the system, 
the studied system can be linear and non-linear system, parametric and dynamics design 
optimization 
 

536201 Automotive Engineering 4 (4-0-8) 
Prerequisite: 525203 Engineering Dynamics  
  Automotive Engineering fundamentals, Vehicle Vibration, Brake, Steering Mechanism, 
Engine, Clutch and Gear Box, Propeller Shaft, Universal Joint, Final Drive, Differential , Rear 
Axle, Engine Heat Transfer, Air Condition, Performance of Automobile 
 

Cooperative Education 
535490 Pre-cooperative Education 1 (1-0-2) 
Prerequisites: None 
  Principals and concepts relating to Cooperative Education; Process and steps of 
undertaking Cooperative Education; Protocols relating to Cooperative Education; Basic knowledge 
on and techniques for job application such as workplace selection, job application letter writing,  
job interviews and communication skills;  Basic knowledge necessary for undertaking Cooperative 
Education at workplace; Building up self-confidence; Entrepreneurial potential development; 
Occupational health and safety in workplace; Organizational culture, Quality management 
systems at workplace such as 5S,  ISO 9000 and ISO 14000; Report writing and presentation 
techniques; Personality development 
 
535491 Cooperative Education I 8 Credits 
Prerequisites: Courses specified by the School and Pre-cooperative Education 
   The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 
School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 
report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s 
performance on the assigned work and the operational reports as well as his/her 
performance at the post-placement interview and seminar activities will determine the 
assessment result of the student to be either pass or fail.  
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535492 Cooperative Education II 8 Credits 
Prerequisites: 535491 Cooperative Education I 
  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 
School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 
report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s 
performance on the assigned work and the operational reports as well as his/her 
performance at the post-placement interview and seminar activities will determine the 
assessment result of the student to be either pass or fail. 
 
535493 Cooperative Education III 8 Credits 
Prerequisites: 535492 Cooperative Education II 
  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 
School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 
report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s 
performance on the assigned work and the operational reports as well as his/her 
performance at the post-placement interview and seminar activities will determine the 
assessment result of the student to be either pass or fail. 
 
535494 Manufacturing Engineering Study Project 9 Credits 
  This study Project must be in Manufacturing Engineering field. 
  Project should be in research or development of the new knowledge in 
Manufacturing Engineering. Final report and oral presentation exam are required. 


